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باريسـ  رويترز: أكد الرئيس الفرنسي نيكوال 
ســـاركوزي امس ما أعلنه احد قـــادة القاعدة في 
املغرب العربي، عن مقتل الرهينة الفرنســـي )78 
عاما( الذي كان التنظيم في شمال افريقيا يحتجزه 
وقال ان فرنسا ستعاقب القتلة. وفي حديث أذاعه 
التلفزيون على الهواء مباشرة قال ساركوزي إن 
قوات الكوماندوس الفرنســـية التي تدعم القوات 

املوريتانية حاولت إنقاذ ميشيل جرمانو املهندس 
املتقاعد الذي خطفه تنظيم القاعدة ببالد املغرب 
اإلسالمي في 20 أبريل في النيجر، ولكنها لم تعثر 
عليه في معسكر صحراوي في مالي عندما اشتبكت 
مع أفراد التنظيم. وكان أحد قادة تنظيم القاعدة 
ببالد املغرب اإلسالمي قال في تسجيل صوتي بثته 
قنـــاة اجلزيرة التلفزيونية الفضائية أمس األول 

ان جرمانو قتل يوم الســـبت ردا على مقتل ستة 
من أعضاء القاعدة في الهجوم على التنظيم. وقال 
ساركوزي ان فرنسا لم تتلق أي إشارة منذ مايو  
املاضي على ان جرمانو مازال على قيد احلياة وانها 
تدخلـــت بعد أن هدد تنظيم القاعدة ببالد املغرب 
اإلسالمي يوم 11 اجلاري بقتله خالل أسبوعني ما 

لم ترتب باريس مبادلة سجناء.

ساركوزي يتعهد بمعاقبة عناصر القاعدة المتورطين في مقتل الرهينة الفرنسي

األمن يتعرف على منفّذ الهجوم في العاصمة العراقية بعد استخدام سيارتين للتضليل

عشرات القتلى والجرحى بتفجير مزدوج في كربالء.. واعتداء على »العربية« في بغداد 
بغداد ـ وكاالت: قتل ما ال يقل عن 6 اشـــخاص بينهم 
امرأة وعامل من بنغالدش واصيب 20 آخرون بجروح في 
هجوم انتحاري بســـيارة مفخخة استهدف صباح أمس 
مكتب قناة »العربية« الفضائية في بغداد، وفقا ملصادر 

امنية وطبية.
وقال احد مراسلي قناة العربية لوكالة االنباء الفرنسية 
إن »االنفجـــار أدى الى وقوع قتلـــى بينهم موظفة وأحد 

حراس املقر وشخص آخر لم تعرف هويته«.
وأدى االنفجار الى حدوث دمار شبه كامل في واجهة 
املقر وواجهات املنازل احمليطة به، وأحدث حفرة كبيرة 
على بعد عدة امتار من مدخل املقر، وفقا ملراسل فرانس 

برس.
وقد أكد مصدر طبي في مستشـــفى اليرموك )غرب( 
تلقـــي جثث 4 اشـــخاص بينهم امرأة وشـــخص يحمل 
جنسية بنغالدشية، و16 جريحا بينهم طفل وامرأة جراء 

االنفجار.
الى جانب موظفي مكتب العربية، أكد احد حراس مقر 
النائب السابق لرئيس الوزراء سالم الزوبعي، لـ »فرانس 
برس« إصابة الزوبعي واثنني من حراس املنزل املجاور ملبنى 

مكتب »العربية«. حيث يقع على بعد نحو 50 مترا.
ولم متض ساعات قليلة على تفجير بغداد حتى دوى 
انفجار كبير في مدينة كربالء ادى الى مقتل ما ال يقل عن 

20 شخصا واصابة العشرات بجروح.
وقال مصدر امني في تصريح له مساء امس إن السيارتني 
املفخختني في املنطقـــة الصناعية عند مدخل كربالء من 

جهة النجف استهدفتا الزوار املتوجهني إلى كربالء إلحياء 
ذكـــرى والدة االمام املهدي مما أدى إلى مقتل وإصابة 70 

شخصا.. مشيرا إلى أن احلصيلة مرشحة للزيادة.
وبالعودة إلى التفجير الذي استهدف »العربية«، قال 
اللواء جهـــاد اجلابري مدير عام مكافحـــة املتفجرات ان 
»االنفجـــار وقع جراء هجوم انتحاري بســـيارة مفخخة 
كانت حتمل نحـــو 128 كلغ من مـــادة نترانت االمونيا، 
واحدث حفرة قطرهـــا 3 أمتار ونصف املتر وبعمق متر 

و20 سنتيمترا«.
وأكد التعرف على هوية االنتحاري وأنه »عراقي من 

مواليد 1982، يعمل في شركة كورك لالتصاالت«.
واتهم اجلابري عناصر األمن قائال ان »السيارة وهي 
بيضاء اللون موديل 2008، لم تخضع الى اي تفتيش من 
قبل احلراس، وقاموا بإدخالها بإيعاز من احد األشخاص 

املوجودين قرب مقر العربية«.
وأوضح »املتفجرات كانت موضوعة في وسط السيارة 
ولو حاول احد احلراس تفتيشها لعثر عليها بسهولة ولكن 

احد احلراس أمرهم بالسماح لها باملرور«.
وتابع »اعتقد ان احد العناصـــر متواطئ وان عملية 
التفخيـــخ وقعت في منطقة قريبة جـــدا في احد املنازل 

القريبة«.
لكن مراسل قناة العربية في بغداد أكد أن االنتحاري 

استخدم سيارتني متشابهتني لتضليل احلراس.
وقال املراســـل ـ في اتصال هاتفي مـــع قناة العربية 
الفضائية ـ إن ســـيارة من نوع »كيا« ال حتمل متفجرات 

قام احلراس بتفتيشها، وقد دخلت إلى املبنى بحجة أنهم 
سيقومون بعملية صيانة لبرج لشركة كوراك لالتصاالت 
بالقرب من موقع قناة العربية، ثم خرجت بعد ذلك بعشر 
دقائق لتعود السيارة املفخخة بنفس املواصفات ودخلت 
بشـــكل التبس على القوى األمنية، حيث قام االنتحاري 

بتفجير نفسه.
وأضاف أن أثار الدمار الهائل غطت املنازل املجاورة، وقد 
أسفر احلادث عن مقتل سيدة تقوم باخلدمة في املكتب، 
وعدد آخر من احلرس ولم يقتل من طاقم العربية سواء 
من الفنيني أو املراســـلني. بدوره، رجح اللواء قاسم عطا 
املتحدث باسم قيادة عمليات بغداد ان »يكون هناك تواطؤ 
ساعد في وصول االنتحاري الى مبنى القناة«. وأوضح ان 
»اي سيارة تدخل يجب ان متر بحاجز امني تابع للعربية 
يبعد نحو 100 متر عن املبنـــى حيث يتم التفتيش قبل 
دخول املكان« مشيرا الى ان »دخول السيارة بهذه الصورة 

قد يكون وراءه تواطؤ من قبل احلراس«.
وأكد ان االنفجار »من نهج القاعدة ويسعى للحصول 

على أهداف ذات بعد إعالمي، وارباك الوضع األمني«.
وكانـــت »العربية«، أغلقـــت مكاتبها في بغداد في 25 

يونيو اثر تلقيها تهديدات بالتعرض لهجوم.
وكان مصدر في مكتب »العربية« في بغداد طلب عدم 
كشـــف اســـمه قال لـ »فرانس برس« في وقت سابق، ان 
»مصـــادر في وزارة الداخلية أبلغتنـــا معلومات تتعلق 
مبجموعة إرهابية تراقب عن كثب املكتب الواقع في منطقة 

عمال انقاذ يخرجون جثة احد ضحايا تفجير مكتب »العربية« ببغداد أمس            )رويترز(احلارثية في غرب بغداد استعدادا القتحامه رمبا«.

إسالم آباد تنفي والبيت األبيض يدين

وثائق أميركية السرية تتهم المخابرات الباكستانية واإليرانية بدعم طالبان
واشنطن ـ احمد عبداهلل

نفت احلكومة الباكستانية ما أوردته 
وثائق نسبت الى اجهزة مخابرات أميركية 
من ان املخابرات الباكستانية تقدم دعما 
واسع النطاق لطالبان افغانستان. وكان 
موقع الكتروني أميركي ينشــــر وثائق 
تســــربت من جهات رسمية أميركية قد 
كشف النقاب عن آالف الوثائق التي تتابع 
جوانب من احلرب األفغانية ظلت سرية 
حتــــى أخرجها الى العلن متعاونون مع 
املوقع الذي يسمى »ويكيليك« داخل تلك 
اجلهات. من جهته أصدر مستشار األمن 
القومي األميركي اجلنرال جيمس جونز 
بيانا شديد اللهجة أعرب فيها عن استياء 
احلكومة األميركية من فضيحة تسرب 
تلك الوثائق. وقال البيان ان تســــريب 
الوثائــــق يعد عمال غير مســــؤول يهدد 
عالقات التحالف بــــني الواليات املتحدة 
ودول أخرى. وأضاف البيان ان الوثائق ال 
تتناول الفترة احلالية من احلرب ولكنها 
تغطي فترة متتد بني عامي 2003 و2009 
أي انها تتناول فترة ســــابقة في اغلبها 

حلكم إدارة الرئيس باراك اوباما.
وقال سفير باكســــتان في واشنطن 
حســــني حقاني ان اســــالم آباد ملتزمة 
مبحاربة املتمردين في افغانســــتان وان 
الوئاق اســــتندت الى معلومات قدمتها 
مصادر غير موثوقة ومسيسة. واعترف 
حقانــــي بان األجهــــزة األميركية اثارت 

بعض القضايــــا التي تضمنتها الوثائق 
في اتصاالتها بحكومته غير انه أضاف 
»حققنا فيما قيل لنا في حينه واكتشفنا انه 
غير صحيح وبرهنا على ذلك لألميركيني 
بأدلة واضحة«. وكان موقع »ويكيليك« قد 
نشر وثائق تذهب في مجموعها النهائي 
الى إيضاح طبيعة الصلة بني املخابرات 
الباكستانية وحركة طالبان  العسكرية 
على نحو يبرهن على عمق الدعم الذي 
يقدمه اجلهاز الباكستاني للحركة االفغانية 
التي تقاتل األميركيــــني هناك. وتتألف 
تلك الوثائق في اغلبها من تقارير قدمها 
ضباط ميدانيون الى املخابرات العسكرية 
األميركية تتضمــــن معلومات جمعوها 
من ميدان املواجهة عبر مصادر افغانية. 
وتصف إحدى الوثاق واقعة هاجمت فيها 
قوات طالبان التي أتت من مواقع داخل 
باكستان عبر احلدود وعبر طريق مير 
بعدد من مواقع حرس احلدود الباكستاني 
قواعد أميركية داخل افغانسان ثم انسحبت 
هاربة باستخدام سيارات نقل عادية عبر 
احلدود مرة أخرى وعلى مسمع ومرأى من 
اجلنود الباكستانيني في مواقع حراسة 
احلدود دون ان يفعل أولئك اجلنود شيئا 

إليقاف مسلحي طالبان.
كما اتهمت الوثائــــق مخابرات إيران 
باملشاركة في السر في احلملة ضد القوات 
األجنبية في افغانستان عبر تزويد حركة 

طالبان باملال والسالح والتدريب.

واســــتندت التقاريــــر بأغلبهــــا الى 
معلومات قدمها جواســــيس ومخبرون 

مقابل اجر.
وأفادت مذكرة سرية كتبها ضابط رفيع 
بأن »إيران اتخذت سلسلة إجراءات لتوسيع 

نفوذها وتعزيزه في افغانستان«.
وأشارت املذكرة الى معلومات صادرة 
إيران  عن اخلارجية االفغانيــــة بتقدمي 
رشاوى مباليني الدوالرات إلى نواب افغان 
والعمل من اجل إخراج وزراء إصالحيني 

من احلكومة.
وأفادت الوثائق بأن »القادة يتجهون 
الى افغانستان لتجنيد مقاتلني« مضيفة 
ان احلكومــــة اإليرانية قدمــــت لكل من 
قادة التمرد مكافأة من 1740 دوالرا لكل 
جندي يقتل و3480 دوالرا لكل مسؤول 

حكومي.
وأشارت وثيقة أخرى تعود الى يناير 
2005 الى ان االستخبارات اإليرانية قدمت 
ما يــــوازي 212 ألــــف دوالر أميركي الى 
احلزب اإلسالمي التابع لرئيس الوزراء 
األسبق قلب الدين حكمتيار وهو حركة 
التمــــرد الثانية بعد حركــــة طالبان في 

افغانستان.
كما أشار تقرير لالستخبارات صادر في 
يونيو 2006 الى قيام مسؤولني إيرانيني 
بتدريــــب مقاتلني مــــن طالبان واحلزب 
اإلسالمي في مدينة بيرجند شرق إيران، 

قريبا من احلدود االفغانية.

املمثل األعلى للشؤون اخلارجية في االحتاد االوروبي كاثرين أشتون تتحدث عن العقوبات على إيران         )رويترز(

القوات الجوية اإليرانية تجري مناورات تستمر أسبوعًا

االتحاد األوروبي يتبنى العقوبات األشد على إيران  
وطهران توافق على التفاوض »النووي« بال شروط

عواصم ـ وكاالت: أقر وزراء 
خارجية دول االحتاد األوروبي 
عقوبات هي األكثر تشديدا على 

إيران حتى اآلن.
وذكرت مصادر ديبلوماسية 
فـــي بروكســـل أمـــس ان هذه 
اخلطوة تهدف إلرغام النظام في 
طهران على العـــودة إلى مائدة 

املفاوضات.
وقالـــت كاثريـــن أشـــتون، 
املمثلة العليا للشؤون اخلارجية 
باالحتـــاد،  للصحافيني: »لدينا 
مجموعة شاملة من العقوبات.. 
وهذا أمر سترون فيه أن الدول 
السبعة والعشرين )األعضاء( 

تعمل معا«.
وفيمـــا كانت أوروبا تصوت 
على عقوباتهـــا، أعلنت طهران 
عبر مندوبها لدى الوكالة الدولية 
للطاقة أنها مستعدة للعودة الى 
املفاوضات بشـــأن اتفاق تبادل 
الوقود النووي دون شروط. وقد 
أعلنت الوكالة الدولية كذلك أنها 
تســـلمت رد طهران على أسئلة 
مجموعة ڤيينا على اقتراح تبادل 
الوقود النووي الذي تقدمت به 

البرازيل وتركيا.
من جهة اخرى كشفت مصادر 
ديبلوماسية ان اإلجراءات اجلديدة 
ســـتتضمن حظر بيـــع املعدات 
واآلالت األوروبية إلى الشركات 
اإليرانية العاملة في مجال النفط 

التجارية أكثر صعوبة مع حظر 
نشاط عدد متزايد من املصارف 
اإليرانية ومنع الصفقات املالية 
التي تزيـــد قيمتها على 40 ألف 
يورو مع ايران من دون إذن خاص 
وتوسيع قائمة األشخاص املمنوع 

حصولهم على تأشيرات.
من جانبه، قال وزير اخلارجية 
البريطاني وليام هيغ محذرا »آمل 
ان تكون ايران تلقت الرسالة. ان 
الدول األوروبيـــة منفتحة على 
التفاوض بشأن برنامجها النووي 
لكن ان لم تستجب فإننا سنكثف 

الضغوط«.
علـــى صعيد آخـــر، يجري 
سالح اجلو اإليراني، ابتداء من 
السبت املقبل، مناورات تستمر 
أسبوعا مستخدما أسطوله من 
الطائـــرات املقاتلـــة والطائرات 
بال طيار، تتضمن شن عمليات 
قصف على أهداف ليلية، وفق ما 
نقلت وكاالت األنباء اإليرانية عن 

مسؤول عسكري كبير أمس.
وأكد القائد العام لسالح اجلو 
مهر محمد علـــوي ان املناورات 
ستبدأ السبت في محافظة همدان. 
وأضاف في تقرير منفصل أوردته 
وكالة فارس لألنباء، ان »43 طائرة 
منهـــا طائـــرات اف-4 واف-5 
واف-6 واف-7 وسوخوي-24 
ستشارك في هذه املناورات التي 

تتضمن قصف أهداف ليلية«.

والغاز، إلـــى جانب فرض قيود 
على املصارف اإليرانية وتوسيع 
قائمة أفراد النظام واملقربني منهم 
املشمولني بتجميد األصول واملنع 
من السفر. كما حتد هذه العقوبات 
كثيرا من نطاق عمل قطاع نقل 
البضائع االيراني ســـواء بحرا 
او جوا. وجتعل أيضا املبادالت 
التجارية أكثر صعوبة مع حظر 
نشـــاط عدد متزايد من البنوك 
اإليرانية وتوسيع قائمة األشخاص 
املمنوع حصولهم على تأشيرات 

وخاصة عناصر احلرس الثوري. 
ومن املقرر ان يبدأ سريان معظم 
هذه العقوبات اعتبارا من اليوم 
مع نشرها في اجلريدة الرسمية 

لالحتاد األوروبي.
وهذه الرزمـــة من العقوبات 
تذهب أبعد بكثير من تلك التي 
تبناها مجلس األمن الدولي في 
التاسع من يونيو بهدف معاقبة 
إيـــران على مواصلة نشـــاطات 
التي يرى  اليورانيوم  تخصيب 
فيها الغرب بوادر لصنع سالح 

نووي. وقال ديبلوماسي أوروبي 
»انها رزمة مـــن اكبر العقوبات 
التي تبناها االحتاد األوروبي على 
اإلطالق بحق إيـــران او أي بلد 
الطاقة  آخر«. وفضال عن قطاع 
تستهدف هذه العقوبات بقسوة 
قطاع نقل البضائع االيراني سواء 
أكان بحـــرا او جوا. كما تشـــدد 
عمليـــات التفتيش واملراقبة في 
او في عرض  املوانئ األوروبية 

البحر.
وجتعـــل أيضـــا املبـــادالت 

حذرت من أن التهديد ال يحل الملف النووي اإليراني

دمشق متمسكة بتطبيق المبادرة العربية: 
إسرائيل ال تقوم بما عليها لتحقيق السالم

منسك -  هدى العبود
حذر الرئيس الســـوري بشـــار األسد من ان 
التهديد ليس حال ملوضوع امللف النووي اإليراني 
مؤكدا على حق كل دول العالم في امتالك الطاقة 

النووية السلمية.
وأشاد األســـد خالل مؤمتر صحافي مشترك 
والرئيس البيالروسي الكسندر لوكاشينكو أمس 
في منســـك باالتفاق الثالثي اإليراني ـ التركي ـ 
البرازيلي، وشـــدد على النية السليمة لطهران 
في هذا اخلصوص. وجدد األسد التأكيد على أن 
»العرب يريدون السالم لكن إسرائيل ال تقوم مبا 
عليها لتحقيق السالم«، مشيرا إلى أن »السالم 
يتحقق عبر العودة لتطبيق قرارات مجلس األمن 

واملبادرة العربية للسالم«.
وقال األسد ان »احلل املمكن اآلن أن تتمسك 
الدول سواء كانت صغيرة أو كبيرة بحقوقها، إذا 
كان هنـــاك احتالل البد من مقاومة هذا االحتالل 
وإذا كانت هناك محاوالت خلطف القرار الوطني 
علينا أن مننع هذه احملـــاوالت هذا في املرحلة 
األولـــى، أما في املرحلة الثانيـــة فالبد أن نقوم 
بتحسني عالقتنا فيما بيننا وهذا ما قلناه نحن 
وبيالروسيا وذلك بتحسني العالقات مع الدول 
املجاورة ونبني مصالح مشتركة قوية وعندما 
نبدأ بتمتني هذه العالقة بني البلدين، بكل تأكيد 
ســـتنعكس على العالقة بني املنطقتني والدول 
املجاورة«. من جانبه أكد لوكاشينكو أن اللقاء جاء 
تأكيدا واضحا على التعاون الوثيق في العالقات 
البيالروسية ـ الســـورية خالل 17 عاما، وأبدى 
إعجابه »بالنجاحات السورية في مجال اإلصالحات 
االقتصادية واالستثمارات األجنبية ومثل هذه 

السياسة نحن ننتهجها في بيالروسيا«.
وشدد لوكاشينكو على تضامن بالده مع احلق 

الشرعي للفلسطينيني في إقامة دولتهم.

وكشف الرئيس البيالروسي عن التخطيط لعقد 
قمة ثالثية في دمشق جتمع ڤنزويال وبيالروسيا 
وسورية ملناقشة املشاريع املهمة وإقامة خط للغاز 

وسيشترك في هذه املشاريع دولة قطر.
من جهته، كشف السفير السوري في منسك 
فاروق طه لألنباء عن وجود مشاريع مشتركة 
ودراســـة الربط السككي بني حلب ومنسك عبر 

اخلطوط الدولية للسكك احلديدية.
وأضاف طه »هذه الزيارة تكتســـب أهميتها 
كونهـــا الزيارة األولى التي يقـــوم بها الرئيس 
بشار األســـد إلى بيالروســـيا وهي األولى منذ 
استقالل بيالروســـيا علما أن سورية كانت من 
الدول السباقة لالعتراف بجمهورية بيالروسيا 
حيث جرى اتفاق معها إلقامة متثيل ديبلوماسي 
بني البلدين »مشـــيرا إلى أن »ملف الزيارة غني 
بشتى املواضيع التي من شأنها تفعيل التعاون 
الثنائي بني البلدين واالرتقاء به إلى مســـتوى 

الشراكة اإلستراتيجية«.
ولفت طه إلى أن »التبادل التجاري ازداد بني 
البلدين وهو لم ينطلق من فراغ بل من العالقات 

الوثيقة واألرقام مازالت تولد من جديد«.
من جانبـــه قال عضو قيـــادة منظمة حزب 
البعث العربي ـ االشـــتراكي حســـان عيد وأحد 
أفراد اجلالية الســـورية في بيالروسيا لألنباء 
»نحن كمواطنني مقيمون في منسك ننتظر هذه 
الزيارة العتبارات عدة خاصة أن منســـك تقع 
في قلب أوروبا والعالقات مع هذا البلد أرضية 
خصبة لالستثمار على جميع االصعدة مبا متتلكه 
من صفات ومقومات الدول األوروبية املتطورة، 
بإمكاننا االستفادة منها علميا وصقل اخلبرات 
في هذا البلد الذي ميتلك قاعدة علمية متطورة 
والشعب البيالروسي سلوكه وتفكيره قريب من 

الشعب السوري«.

مقتل 3 عناصر من القاعدة بينهم قيادي في شبوة

اليمن: الحوثيون يستولون
 على موقع للجيش ويعتقلون جنودًا

صنعــــاء ـ أ.ف.پ: أفادت مصادر قبلية بــــأن املتمردين احلوثيني 
اســــتولوا أمس على موقع عسكري استراتيجي واعتقلوا جنودا في 
شمال اليمن الذي يشهد مواجهات منذ أكثر من أسبوع بني احلوثيني 

وقبيلة حتظى بدعم اجليش.
وقال احد وجهاء القبائل رافضا كشف هويته لوكالة فرانس برس 
ان »)املتمردين( احلوثيني اســــتولوا على موقع الزعالء العســــكري 

واعتقلوا كل اجلنود الذين كانوا موجودين فيه«.
وأضاف املصدر نفسه ان هذه األحداث وقعت بعد »معارك عنيفة« 
صباحا بني املتمردين وأفراد قبيلة بن عزيز حول موقع الزعالء الواقع 

في منطقة العميشية في محافظة عمران.
وجاء ذلك بعد يومني من انهيار هدنة مت التوصل اليها بني اجلانبني 
بعد خالف في شــــأن الســــيطرة على موقع الزعالء، بحســــب ما أفاد 

وسيط »فرانس برس«.
ويعتبر الزعالء موقعا استراتيجيا ألنه يسيطر على كامل منطقة 
العميشية واملناطق املجاورة لها، وكذلك على الطريق التي تربط بني 

صنعاء وصعدة.
من جهة أخرى، قتل قيادي محلي في تنظيم قاعدة اجلهاد في جزيرة 
العرب مع اثنني من عناصره مساء أمس األول بعدما شنوا هجوما على 

موقع نفطي، ما أدى أيضا إلى ستة قتلى في صفوف اجلنود.
وهذا الهجوم هو الثاني خالل أربعة أيام الذي يســــتهدف جنودا 
مينيني وينســــب الى تنظيم القاعدة في محافظة شبوة جنوب شرق 

اليمن، معقل التنظيم املتطرف.
وقال مصدر امني »قتل ثالثة من عناصر القاعدة بينهم قيادي كبير« 
في اشــــتباكات تلت هجوما مسلحا اسفر مساء امس األول عن مقتل 

ستة عسكريني كانوا يقيمون حاجزا امنيا قرب موقع نفطي.
وقال مسؤول في أجهزة األمن لـ »فرانس برس« ان »زايد الدغاري 
بــــني القتلى الثالثة )من تنظيم القاعــــدة( وهو احد اهم قادة القاعدة 

في محافظة شبوة«.


